29 juni 2018

Special IWO-Meeting with Kassim Javaid (Oxford) about the Global Capture the Fracture Campaign.

Geachte collega,
Op woensdag 14 november 2018 is er weer de IWO bijeenkomst te Utrecht in het Beatrixgebouw
van de Jaarbeurs. Ontvangst om 18:00 uur in de centrale hal van het vergadercentrum op de 1e
etage van het Beatrixgebouw, Jaarbeursplein te Utrecht: start programma ditmaal om 18:30 uur!
Wij hopen voor u een interessant programma te hebben gemaakt, waarbij deze keer de Fracture Liason Service
centraal staat. Dr. Frank Malgo zal ingaan op de fraaie Leidse FLS data: over de prevalentie van secundaire
osteoporose bij een initiële fractuur, de waarde van VFA versus conventionele radiologie, en de voorspellende
waarde van botmarkers na een fractuur. Alle drie de onderwerpen raken direct uw en onze dagelijkse praktijk.
Daarna zal Dr. Kassim Javaid ingaan op het Capture the Fracture project, een wereldwijde campagne van de
IOF om het aantal FLS-services te doen toenemen en inhoudelijk te verbeteren. Het lijkt ons goed om ook de
meer Global View rondom FLS te bespreken. Deze twee lezingen zijn in het Engels; mocht u zich willen
inlezen, er is een prachtige website van IOF over Capture the Fracture.
Therapietrouw is ook een belangrijk onderwerp bij osteoporose. Door Dr. Caroline Wyers worden gegevens
over de therapietrouw bij teriparatide beschreven, een in Nederland verrichte studie, waarbij het effect van een
support programma werd geëvalueerd met een voor- en na meting, met opvallende en positieve resultaten. Ook
bij bisfosfonaten is therapietrouw een bekend issue: Dr. Dave Schweitzer zal dit benaderen vanuit het
patientenperspectief.
Een van de meest gewaardeerde lezingen van IWO zijn de highlights van de ASBMR, in 2018 in Montreal. Net
als in mooie restaurants waar de chef-kok zijn beste recepten uitserveert in een tiengangen menu, zal Prof. Dr.
Joop van den Bergh een keuze voor u maken uit het grote aantal abstracts, posters en lezingen, en de
“highlights” kant en klaar opdienen en uitserveren. Veel werk, maar ook de moeite waard.

Het IWO-bestuur vond dit programma zo vernieuwend en interessant, dat we besloten hebben het
programma een half uur uit te breiden, dus we beginnen ditmaal om 18:30 uur!! en het programma
eindigt, net als voorheen, om 21:00 uur.
Wij hopen met deze meeting met prachtige Nederlandse data, highlights van ASBMR en een
internationale spreker op een hoge opkomst. Iedereen is welkom, maar tijdig inschrijven kan slim zijn,
want “vol is vol”.
Wist u trouwens dat u de dia’s van alle lezingen vanaf 2011, en dus ook deze, terug kunt vinden op de IWOwebsite?
Programma z.o.z.
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Het programma ziet er als volgt uit:
18:00 – 18:30

Ontvangst met soep en broodjes

18:30 – 18:35

Opening door de voorzitters
Prof. Dr. M.H. Emmelot-Vonk en Prof. Dr. W.F. Lems

18:35 – 18:55

De Leidse Fractuurpoli
Dr. F. Malgo (LUMC)

18:55 – 19:35

Capture the Fracture, a Global View, with some focus on UK
Dr. K. Javaid (Lecturer in Metabolic Bone Disease, Honorary Consultant
Rheumatologist, Oxford, UK)

19:35 – 19:55

Therapietrouw met teriparatide in Nederland
Mw. Dr. C.E. Wyers (Maastricht UMC en VieCuri Venlo)

20:00 – 20:25

Over bisfosfonaten en therapietrouw…….Wat denkt de patiënt ervan?
Dr. D.H. Schweitzer (Reinier de Graaf Gasthuis)

20:25 – 21:00

ASBMR 2018 highlights
Prof. Dr. J.P. van den Bergh (Maastricht, Venlo, Hasselt)

Afsluiting en daarna is er gelegenheid om na te praten in de centrale hal.
Accreditatie voor deze IWO bijeenkomst wordt aangevraagd bij de NIV, de NVR en de NVKG.
Tevens zal er accreditatie aangevraagd worden voor de verpleegkundig specialisten.
Indien er bij u een in osteoporose geïnteresseerde opleidingsassistent of een fractuurverpleegkundige
werkt, dan is deze ook van harte welkom.
U kunt zich aanmelden voor 1 november a.s. bij voorkeur via de IWO-website (www.stichtingiwo.nl)
of door een e-mail met uw gegevens te sturen aan info@stichtingiwo.nl.
Na aanmelding ontvangt u ongeveer 2 weken voor de bijeenkomst per e-mail een bevestiging en een
routebeschrijving.
Wij hopen u te ontmoeten op 14 november a.s.

Met collegiale groet,
namens het IWO-bestuur,

Prof. Dr. W.F. Lems, secretaris IWO
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